
1. Opening 
John heet een ieder van harte welkom op de Algemene Jaarvergadering. 
  
2. Mededelingen 

• Geen mededelingen 
• John geeft een ieder de tijd om het financieel verslag door te nemen tijdens de pauze. 

3. Presentielijst  
De aanwezigen zijn allemaal genoteerd.  

4. Notulen vorige vergadering 
Het verslag is door John in het kort verwoord. 

5. Financieel jaarverslag 
In de pauze heeft men het verslag door kunnen nemen. 
John heeft het verslag doorgenomen met de aanwezigen. 

Verder hebben Albert Dortmans en Gert Bouw de kascontrole uitgevoerd. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
d.d. 10 april 2017

Aanwezig:  

Bestuur 
John Biemans 
Stefan Donkers 
Jolanda Pepers 
Amely Brans (komt later) 
Henri Penninx 

Leden Raad van 11 
Joan Oppers 
Ton Claasse 
Mark van de Bosch 
Willy Biemans 
Roy Swinkels 
Roy Huijbers 
Ton Kanters 
Johan Bevers 
Ronald van Kol 
Cor van de Tillaar 
Eric Bouw 
Twan de Koning 
Harm Hendriks 
Johan Vossenberg 
Geert Brugmans 

Leden 
Gert Bouw 
Marti Brugmans 
Albert Dortmans 
Christ van Eert 
Teus van Zoeren 

Afwezig M.K. 
Sander Kanters 
Jos Hagelaars 
Marco van Deursen 
Jos van de Wijs, 
Netty en Cor Opheij 
Bart van Eert 
Will en July van de Kerkhof 
Judith Kuppen 
Joan Huijbers 

Afwezig Z.K. 
Maarten Kanters 
Adrie Biemans 

Locatie Den Hazenpot      !  



Volgens Albert is het allemaal duidelijk en professioneel opgezet en dus ook in orde. Een groot applaus 
voor onze penningmeester(es). 
De controle is akkoord bevonden en ondertekend. 
Komend jaar zullen Gert Bouw en Teus van Zoeren de kascontrole uitvoeren. 

6. Terugblik seizoen 2016-2017 door Prins Johan I 
Johan heeft aan de zijde van zijn adjudant Stefan in het kort verwoord dat hij een geweldige carnaval 
heeft gehad. Hij heeft al vaker verteld hoe het verlopen is afgelopen jaar en dat hij het geweldig heeft 
gevonden. Ook vind hij het geweldig dat hij nog vaak terug hoort wat een geweldige club wij hebben. 

John dankt beide heren en dames ook nog eens maar ook de club en inwoners want iedereen heeft een 
geweldige carnaval gehad. Nogmaals dank namens John. 

Christ heeft vanuit Tismarwadegewendbent gesproken en ook zij hebben weer een leuke carnaval 
gehad. Ook vonden ze het erg leuk om mee op recepties te gaan en dat waren er dit jaar nogal wat. 
Ondanks dat er soms wat langer gewacht moest worden voordat we mochten feliciteren was het wel erg 
gezellig. 

Cor spreekt namens de Beppers, maar is van mening dat hun met het carnaval niet zo’n grote rol 
hebben. Maar hij kan wel zeggen dat alle Beppers de Zandhazen steeds meer een warm hart 
toedragen. Zeker de Beppers die bij de Uilen begonnen zijn! 

7. Bestuursverkiezing 
Jolanda neemt afscheid als bestuurslid en is niet herkiesbaar. John dankt Jolanda voor haar grote inzet 
en positieve bijdrage in het bestuur. 
Roy neemt de taken van het secretariaat over en de mede bestuursleden zijn ervan overtuigd dat hij dit 
ook perfect zal gaan doen. 

Roy Swinkels wordt bestuurslid en zal ook taken gaan krijgen en deze naar volle tevredenheid invullen. 
Met algemene stemming zijn beide heren toegetreden tot het bestuur. 
John wenst een ieder veel succes en vooral plezier bij dit skon clubke. 

Rv11 
Johan gaat aansluiten bij de Rv11. 
Geert Brugmans heeft ook toegezegd om bij de Rv11 te komen. 
Hierbij ook nogmaals veel succes en vooral plezier bij ons clubke. 

8. Rondvraag 
Voorafgaande aan de rondvraag geeft het bestuur aan te willen reageren op een mail welke 
voorafgaande aan de ALV is verstuurd aan het bestuur, de leden van de Raad van 11 en de ZZP-ers. 

John spreekt op voorhand uit hierover geen discussie op gang te willen brengen en wil zoals 
afgesproken discreet omgaan met de informatie. Dit is vorig jaar afgesproken met de betrokkene en het 
bestuur wil zich daar ook aan houden. Het bestuur voelt zich nu wel genoodzaakt om te reageren op de 
mail, zoals eerder genoemd. Dit omdat hierin zaken benoemd staan, welke absoluut niet 
overeenstemmen met wat eerder door de betrokkenen besproken, en aldus niet de waarheid of 
werkelijke redenen weergeven. 

John legt uit dat de dansleiding de groepen zo goed mogelijk probeert in te delen. Men is afhankelijk van 
het aantal meiden wat wil dansen, de groepsgrootte en het aantal wat er aan dansleiding is. Hierop 
worden de groepen ingedeeld. Dit jaar hebben we 3 groepen omdat er te weinig leiding is om 4 groepen 
te maken. De Showhaasjes en Danshazen zijn 1 groep geworden. En verder hebben we de 
Jeugddansmariekes en Grote Dansmariekes. 

John geeft aan dat de communicatie dit jaar niet goed is verlopen tussen de dansleiding en de ouders. 
Helaas is dit niet anders. Maar hij spreekt wel duidelijk uit dat wij als bestuur de indeling van de 
dansgroepen niet als een fout zien. Dat ouders en kinderen het niet altijd eens zijn dat kunnen we niet 
voorkomen en dat zal altijd wel zo blijven. Het bestuur blijft in deze dan ook achter het beleid van de 
dansleiding staan. Zij willen zoveel mogelijk kinderen met plezier laten dansen, maar anderzijds vinden 
zij ook dat ze de plicht hebben om kinderen waar nodig tegen zichzelf in bescherming te moeten nemen.  



John geeft verder ook aan dat er diverse leiding komend jaar wil stoppen of alleen mee de dans maken 
en verder niet. Maar hij hoopt dat er toch nog wat ‘oudere’ dames willen blijven om toch nog een jaar 
langer door te gaan zodat de jongste dansleiding niet alleen voor 40 dansmeiden komen te staan. Maar 
hierop kunnen we nu niet vooruit lopen. 

Verder wil het bestuur benadrukken dat dit niets persoonlijks is. Ook is het niet zo dat het bestuur de 
hele kwestie in de doofpot heeft willen stoppen. Door de ouders is immers zelf gevraagd om dit discreet 
te houden. Dit verzoek is door het bestuur gerespecteerd en hieraan heeft het bestuur zich ook 
gehouden.  
Als bestuur staan wij open voor kritiek en willen wij alles bespreken en bespreekbaar maken. Dit dient 
wel te gebeuren binnen de kaders van de voor onze vereniging geldende normen en waarden en met 
respect naar elkaar toe. Op het moment dat dit niet gebeurt en wij als bestuur, onze vereniging of onze 
leden niet op deze wijze worden benaderd dan zullen wij opmerkingen en kritiek voor kennisgeving 
aannemen, maar hierop verder niet reageren. 
Tot slot wil John nog benadrukken dat het in deze niet om winnaars of verliezers gaat, want deze zijn er 
niet en zo mag er ook absoluut niet naar gekeken worden. 

Joan Oppers vraagt waarom het nu toch besproken is, als vooraf gezegd was dat de kwestie van de 
dansmariekes geen agendapunt zou worden.  
John geeft aan dat het bestuur hiertoe gedwongen is vanwege de mail, welke voorafgaande aan de ALV 
is verzonden en het bestuur hierop vindt te moeten reageren omdat hierin punten zijn benoemd, welke 
niet de waarheid weergeven en het bestuur dit toch wel wat recht wilde zetten. 

Verder zijn er geen vragen. 

9. Sluiting 
John dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en dankt ook iedereen voor de bijdrage aan de 
carnaval. Een ieder krijgt nog een drankje van de club aangeboden.  

Tot zover het verslag van de ALV d.d. 10 april 2017. 

Jolanda Pepers 


